
Reçel, marmelat, komposto 
ve jöle yapımı için çoklu pişirme sistemleri

Pişirme modüllerimiz, modüler bir yapıya sahiptir ve temel bir 
modül olarak, montaj grubu ile genişletilir veya komple üretim 
birimleri olarak sunulur ve uygulanır. Sistemler etkili işlem 
süreleri, minimum ürün kayıpları ve kısa temizleme süreleri 
açısından optimize edilmiştir. Ürünler doğal renklerini ve 
aromalarını korur. MinMod100 pişirme sistemi, özellikle 100 kg’a 
kadar olan küçük ürün partileri için uygundur. Bu sistem gıda 
endüstrisindeki küçük işletmeler için en uygun fiyatlı çözümü 
sunmaktadır. 

MinMod100 pişirme modülünde, meyveler şeker, pektin ve diğer 
katkı maddeleri eklenerek kaynatılır, ardından aynı işlem 
kabında koyulaşma işlemi yapılır. 

Gereksinimlere göre, Minmod100 pişirme sistemi aşağıdaki 
gibi tasarlanmıştır:
– Temel modül  pişirme işlemini yapmak için temel tasarım
– Ek donanım   Üretim verimini artırmak ve optimum ürün 

kalitesi ve yeniden üretilebilirlik için temel 
modüle özel eklemeler.

Çeşitli bileşenler, bağlantı için hazır, taşınması kolay ve kısa 
sürede monte edilmiş bir üniteye monte edilir.

Temel modül
Temel modül, vakumlu çalışma için uygun, menteşeli kapaklı ve 
manuel çalıştırılan alt valfl i 100 litrelik bir ocak içerir.

Malzemeli ocak 1.4571 / 1.4404 
karıştırıcı  hacimli  100 litre
 İşlem basıncı -1 / +0.1 bar 
Elektrik enerji tüketimi  400 V / 50 Hz / 1.2 kW 
 Çift fasonlu  buhar / sıcak su  
Ölçümler  U x G x Y 1.4 x 1.0 x 2.0 metre 
 Ağırlık 600 kg 
Kapasite 1 vardiyalı işlem 800 kg / gün 
Koyulaştırma hariç 2 vardiyalı işlem 1600 kg / gün 
Ürün değişimi 3 vardiyalı işlem 2400 kg / gün
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Komple sistem
Elektrik enerji tüketimi  400 V / 50 Hz / 35kW 
 buhar 3 bar
 Şebeke suyu 5 m3 / hr 
Ölçümler U x G x Y 2.1 x 2.1 x 2.2 metre 
 Ağırlık 1100 kg 
Kapasite 1-vardiyalı işlem  800 kg / gün
koyulaşma hariç, 2 vardiyalı işlem  1600 kg / gün
Ürün değişimi 3 vardiyalı işlem  2400 kg / gün

Biz, meyvelerinizin rengi ve lezzetiyiz.

Ocak için ek donanım
C1: Kayıcı halka contası için sızdırmazlık su sistemi
C2: Karıştırma tesisi için kazıyıcı
C3: Temizleme topları
C4: Müşteri ihtiyaçlarına göre bağlantılar 
 ve donanım

Sistem için ek donanım
P1: Vakum ünitesi
P2: Bobin ayırıcı içe kondansatör
P3: Sıcaklık kontrol ünitesi
P4: Müşteri ihtiyaçlarına göre bağlantılar 
 ve donanım


